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ΗΠΔΙΡΟΤ-ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ   

ΓΗΜΟ ΒΟΪΟΤ      ιάηιζηα 11-10-2021 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ     Απ. Ππυη. 881 

ΒΟΙΟΤ (ΓΗ.Κ.Δ.ΒΟ.)    

Ταρ. Γηεύζ.    : Μεηξνπόιεσο 6  

Τ.Κ.               : 50300 Σηάηηζηα 

Πιεξνθνξίεο : Γεώξγηνο Κνπδηώλεο 

Τειέθσλν     : 2465022800 

Fax                : 2465022800 

E-mail           : dikevo23@gmail.com 

                         

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ  1/2021 

 

για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

διάπκειαρ ηπιών (3) μηνών για ηην κάλςτη αππόβλεπηυν και επειγοςζών αναγκών, 

ζύμθυνα με ηο άπθπο 207 ηος Ν. 4820 (ΦΔΚ 130/Α/23-7-2021) 

 

Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΒΟΪΟΤ 

 

       Έσονηαρ ςπότη: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 «Σύζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα 

ηελ επηινγή πξνζσπηθνύ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28/η. Α΄/3-3-1994), όπσο 

ηζρύεη, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 4440/2016 (ΦΔΚ 

224/η. Α΄/2-12-2016). 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η. Α΄/7-6-2010), όπσο 

έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ. 

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 «Πεηζαξρηθό Γίθαην Γεκνζίσλ Πνιηηηθώλ 

Γηνηθεηηθώλ Υπαιιήισλ θαη Υπαιιήισλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 

54/η. Α΄/14-3-2012). 

4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο – Καηαξγήζεηο, Σπγρσλεύζεηο 

Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Υπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Τνκέα – Τξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ 

Π.Γ. 318/1992 ΦΔΚ Α΄ 161 θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ 74/η. Α΄/26-3-2014). 

5. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4314/2014 «α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, β) Δλζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 13
εο

 Ινπλίνπ 2012 

mailto:adeg04@gmail.com


(EE L 156/16.6.2012) ζην Διιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 3419/2005 (Α 297) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 265/η. Α΄/23-12-2014). 

6. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 4403/2016 (ΦΔΚ 125/η. Α΄/7-7-2016). 

7. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4555/2018 «Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ Τνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο-Πξόγξακκα Κιεηζζέλεο Ι» (ΦΔΚ 133/η. Α΄/19-7-2018). 

8. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 4590/2019 «Δλδπλάκσζε Αλώηαηνπ  Σπκβνπιίνπ 

Δπηινγήο Πξνζσπηθνύ (Α.Σ.Δ.Π.), ελίζρπζε θαη αλαβάζκηζε Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 17/η.Α΄/07-2-2019).  

9. Τηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 36 ηνπ Ν. 4765/2021 (ΦΔΚ 6/Α/15-01-2021) 

10. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ Ν. 4820/2021(ΦΔΚ 130/Α/23-7-2021) 

11. Τελ 56
ε
 Δγθύθιην ηνπ ΥΠΔΣ ΓΙΓΑΓ/Φ69/176/νηθ.16259/16-08-2021 

12. Τελ ππ’ αξηζ. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΠ.1/570/νηθ.3824/2017 Υπνπξγηθή Απόθαζε «Καζνξηζκόο ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ – εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 4440/2016…» (ΦΔΚ 

272/η. Β΄/6-2-2017). 

13. Τελ ππ’ αξηζκ. 21/15-09-2021 (ΑΓΑ: ΨΙ6ΛΟΚ51-5Σ2) απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Βνΐνπ Ννκνύ Κνδάλεο  

14. Τελ ππ’ αξηζκ. 47/2011 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Βνΐνπ πεξί ζπγρώλεπζεο 

θνηλσθειώλ επηρεηξήζεσλ Γήκνπ Βνΐνπ θαη ζύζηαζεο λέαο εληαίαο θνηλσθεινύο επηρείξεζεο 

κε ηελ επσλπκία «Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Βνΐνπ (ΓΗ.Κ.Δ.ΒΟ.) (ΦΔΚ 1406/η. 

Β΄/16-06-2011)». 

15. Τελ ππ’ αξηζκ. 60/29-02-2012 (ΑΓΑ: Β443Ψ97-ΤΘ3) Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν Καλνληζκόο Δζσηεξηθώλ Υπεξεζηώλ ηεο 

Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ (ΓΗ.Κ.Δ.ΒΟ.). 

16. Τελ ππ’ αξηζκ. πξση. 882/11-10-2021 Βεβαίσζε Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο 

Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ (ΓΗ.Κ.Δ.ΒΟ.) πεξί ύπαξμεο πηζηώζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο 

δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο παξνύζαο Αλαθνίλσζεο. 

Ανακοινώνει 

 

 Σην ππόζλητη, με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος διάπκειαρ 

ηπιών (3) μηνών, ζςνολικά ηεζζάπυν (4) αηόμυν για ηιρ ανάγκερ ηηρ Γημοηικήρ 

Κοινυθελούρ Δπισείπηζηρ Βοΐος, ήηοι  ενόρ (1) αηόμος για ηο Ππόγπαμμα «Βοήθεια ζηο 

πίηι», ενόρ (1) αηόμος για ηο Ππόγπαμμα Κένηπο Ημεπήζιαρ Φπονηίδαρ Ηλικιυμένυν 

(ΚΗΦΗ) ιάηιζηαρ, ενόρ (1) αηόμος για ηο Ππόγπαμμα Κένηπο Ημεπήζιαρ Φπονηίδαρ 

Ηλικιυμένυν (ΚΗΦΗ) Σζοηςλίος και ενόρ (1) αηόμος για ηο Ππόγπαμμα Κένηπο 

Ημεπήζιαρ Φπονηίδαρ Ηλικιυμένυν (ΚΗΦΗ) Πενηαλόθος 

και ζςγκεκπιμένα ηοςρ εξήρ, ανά ςπηπεζία, έδπα, ειδικόηηηα και διάπκεια ζύμβαζηρ, 

απιθμού αηόμυν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με ηα ανηίζηοισα απαιηούμενα (ηςπικά και ηςσόν 

ππόζθεηα) πποζόνηα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 



ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ανά κυδικό θέζηρ) 

Κυδικόρ 

θέζηρ 
Τπηπεζία Έδπα ςπηπεζίαρ Διδικόηηηα Γιάπκεια ζύμβαζηρ 

Απιθμόρ 

αηόμυν 

101 

Γεκνηηθή Κνηλσθειήο 

Δπηρείξεζε Βνΐνπ 

(Γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Γνκήο 

Βνήζεηα ζην Σπίηη)  

Γήκνο Βνΐνπ  

ΥΔ 

 

Οηθνγελεηαθώλ 

Βνεζώλ 

Από ηελ ππνγξαθή 

ηεο Σύκβαζεο θαη έσο 

ηξεηο (3) κήλεο κε 

δπλαηόηεηα 

παξάηαζεο έσο ηξεηο 

(3) κήλεο αθόκα 

1 

Κυδικόρ 

θέζηρ 
Τπηπεζία Έδπα ςπηπεζίαρ Διδικόηηηα Γιάπκεια ζύμβαζηρ 

Απιθμόρ 

αηόμυν 

102 

Γεκνηηθή Κνηλσθειήο 

Δπηρείξεζε Βνΐνπ 

 

(Γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Κέληξν 

Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο 

Ηιηθησκέλσλ – ΚΗΦΗ 

Τζνηπιίνπ)  

Γήκνο Βνΐνπ  

ΓΔ 

 

Οδεγώλ 

Από ηελ ππνγξαθή 

ηεο Σύκβαζεο θαη έσο 

ηξεηο (3) κήλεο κε 

δπλαηόηεηα 

παξάηαζεο έσο ηξεηο 

(3) κήλεο αθόκα 

1 

Κυδικόρ 

θέζηρ 
Τπηπεζία Έδπα ςπηπεζίαρ Διδικόηηηα Γιάπκεια ζύμβαζηρ 

Απιθμόρ 

αηόμυν 

103 

Γεκνηηθή Κνηλσθειήο 

Δπηρείξεζε Βνΐνπ 

 

(Γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Γνκήο 

Κέληξν Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο 

Ηιηθησκέλσλ – ΚΗΦΗ 

Σηάηηζηαο)  

Γήκνο Βνΐνπ  

ΥΔ 

 

Βνεζεηηθό 

Πξνζσπηθό 

Από ηελ ππνγξαθή 

ηεο Σύκβαζεο θαη έσο 

ηξεηο (3) κήλεο κε 

δπλαηόηεηα 

παξάηαζεο έσο ηξεηο 

(3) κήλεο αθόκα 

1 

 

Κυδικόρ 

θέζηρ 
Τπηπεζία Έδπα ςπηπεζίαρ Διδικόηηηα Γιάπκεια ζύμβαζηρ 

Απιθμόρ 

αηόμυν 

104 

Γεκνηηθή Κνηλσθειήο 

Δπηρείξεζε Βνΐνπ 

 

(Γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Γνκήο 

Κέληξν Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο 

Ηιηθησκέλσλ – ΚΗΦΗ 

Πεληαιόθνπ)  

Γήκνο Βνΐνπ  

ΥΔ 

 

Βνεζεηηθό 

Πξνζσπηθό 

Από ηελ ππνγξαθή 

ηεο Σύκβαζεο θαη έσο 

ηξεηο (3) κήλεο κε 

δπλαηόηεηα 

παξάηαζεο έσο ηξεηο 

(3) κήλεο αθόκα 

1 

 

 



 
ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό θέζηρ) 

Κυδικόρ θέζηρ 

Σίηλορ ζποςδών  

και  

λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

101 

 

ΥΔ 

Οηθνγελεηαθώλ 

Βνεζώλ 

 

Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ 

απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο 

ηερληθήο ζρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο εξγαζηεξίσλ εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο 

102 

 

ΓΔ ΟΓΗΓΩΝ 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

                               

α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ εηδηθνηήησλ: (α) Τερληθνύ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή (β) 

Δθπαηδεπηή Υπνςεθίσλ Οδεγώλ Απηνθηλήησλ ή  

Πηπρίν Α' ή Β' θύθινπ ζπνπδώλ ΤΔΔ εηδηθόηεηαο Μεραλώλ θαη Σπζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή  

Απνιπηήξηνο ηίηινο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Απηνθηλήησλ ή  

Τερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εηδηθόηεηαο Μεραλώλ Απηνθηλήηνπ ή  

Σρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 εηδηθόηεηαο Μεραλνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή ζςναθούρ 

ειδικόηηηαρ, δειαδή: 

- Ηιεθηξνινγηθώλ Σπζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή  

- Ηιεθηξνκεραληθώλ Σπζηεκάησλ θαη Απηνκαηηζκνύ Απηνθηλήηνπ ΤΔΔ ή 

 -Ηιεθηξηθνύ Σπζηήκαηνο Απηνθηλήηνπ ΤΔΣ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή  

- Ηιεθηξνηερλίηε Απηνθηλήηνπ Σρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 ή  

- Ηιεθηξνιόγνπ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Τερληθνύ Μεραλνηξνληθήο  ΙΔΚ ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο 

κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

β) Ιζρύνπζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ΄ καηηγοπίαρ.  

γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ) για όζοςρ απαιηείηαι, ζύκθσλα κε ηηο Σπκπιεξσκαηηθέο 

Γηεπθξηλίζεηο πνπ αθνινπζνύλ). 

δ) Κάξηα Χεθηαθνύ Ταρνγξάθνπ Οδεγνύ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρύ θαη ε νπνία εθδίδεηαη από ηε Γηεύζπλζε 

Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη 

Γηθηύσλ. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

 

α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο 

ηίηινο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο .  

 β) Ιζρύνπζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ΄ καηηγοπίαρ.  

γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ) για όζοςρ απαιηείηαι, ζύκθσλα κε ηηο Σπκπιεξσκαηηθέο 

Γηεπθξηλίζεηο πνπ αθνινπζνύλ). 

δ) Κάξηα Χεθηαθνύ Ταρνγξάθνπ Οδεγνύ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρύ θαη ε νπνία εθδίδεηαη από ηε Γηεύζπλζε 

Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη 

Γηθηύσλ. 

 

 

 ΠΡΟΟΝΣΑ  Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

 

α) Απνιπηήξηνο ηίηινο  ςποσπευηικήρ εκπαίδεςζηρ (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ 

έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο  ηίηινο 

θαηώηεξεο Τερληθήο Σρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο 

αιινδαπήο και  ανηίζηοιση εμπειπία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο  άδεηαο νδήγεζεο 

απηνθηλήηνπ . 

β) Ιζρύνπζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ' καηηγοπίαρ.  

γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ) για όζοςρ απαιηείηαι, ζύκθσλα κε ηηο Σπκπιεξσκαηηθέο 

Γηεπθξηλίζεηο πνπ αθνινπζνύλ).   

δ) Κάξηα Χεθηαθνύ Ταρνγξάθνπ Οδεγνύ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρύ θαη ε νπνία εθδίδεηαη από ηε Γηεύζπλζε 

Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη 

Γηθηύσλ. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Γ΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 



ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό θέζηρ) 

Κυδικόρ θέζηρ 

Σίηλορ ζποςδών  

και  

λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

 

α) Απνιπηήξηνο ηίηινο  ςποσπευηικήρ εκπαίδεςζηρ (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ 

έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο  ηίηινο 

θαηώηεξεο Τερληθήο Σρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο 

αιινδαπήο και ανηίζηοιση εμπειπία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο  άδεηαο νδήγεζεο 

απηνθηλήηνπ.  

 β) Ιζρύνπζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ' καηηγοπίαρ.  

 γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ) για όζοςρ απαιηείηαι, ζύκθσλα κε ηηο 

Σπκπιεξσκαηηθέο Γηεπθξηλίζεηο πνπ αθνινπζνύλ).   

δ) Κάξηα Χεθηαθνύ Ταρνγξάθνπ Οδεγνύ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρύ θαη ε νπνία εθδίδεηαη από ηε Γηεύζπλζε 

Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη 

Γηθηύσλ. 

 

ΠΡΟΟΥΗ: Γηα ηελ άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ’ θαηεγνξίαο από 10 Μαπηίος 2014 απαηηείηαη 

ππνρξεσηηθά ε πξνζθόκηζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ). 

  

 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ : 

 Γηα ηιρ άδειερ οδήγηζηρ αςηοκινήηυν, όηαλ δελ πξνθύπηεη ε εκεξνκελία ηεο αξρηθήο θηήζεο, ηεο θαηά ηελ 

αλαθνίλσζε απαηηνύκελεο άδεηαο, αιιά κόλν ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο άδεηαο ή ηπρόλ πξόζθαηεο ζεώξεζεο, 

πξέπεη νη ππνςήθηνη λα ζπλππνβάινπλ θαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο νηθείαο ππεξεζίαο ζπγθνηλσληώλ. 

Σε πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο λα ρνξεγήζεη ηελ βεβαίσζε απηή, ιόγσ θαηαζηξνθήο ή 

θζνξάο ησλ αξρείσλ ηεο, αξθεί : 

 ε πξνζθόκηζε ηεο βεβαίσζεο ηεο ππεξεζίαο απηήο ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ιόγνο αδπλακίαο 

θαζώο θαη 

 ε πξνζθόκηζε Υπεύζπλεο Γήισζεο θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ηνπ    ππνςεθίνπ ζηελ νπνία 

λα δειώλεη ηελ αθξηβή εκεξνκελία αξρηθήο θηήζεο ηεο θαηεγνξίαο επαγγεικαηηθήο άδεηαο 

νδήγεζεο πνπ δεηείηαη από ηελ πξνθήξπμε. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο αλλοδαπήρ, γηα λα γίλνπλ 

δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθόηεηαο, Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ  «πεξί ηζνδπλακίαο θαη αληηζηνηρίαο ηεο άδεηαο 

νδήγεζεο αιινδαπήο κε ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο». 

103, 104  

 

ΤΔ 

ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΠ

ΡΟΩΠΙΚΟ 

Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ 

απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο 

ηερληθήο ζρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο εξγαζηεξίσλ εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο 

 
 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ. 

 
 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη  

- Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθόλησλ ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ 

- Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ ππαιιειηθνύ θώδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, 

δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε) 



- Τν πξνζσπηθό πνπ πξνζιακβάλεηαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξ. 2027 ηνπ Ν. 4820 (ΦΔΚ 

130/Α/23-7-2021) νθείιεη θαηά ηνλ ρξόλν πξόζιεςεο λα πξνζθνκίζεη 

- αα) είηε Χεθηαθό Πηζηνπνηεηηθό COVID-19 ηεο Δ.Δ. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) ηνπ 

Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2021/953 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 14εο Ινπλίνπ 2021 

θαη ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηεο από 30.5.2021 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (Α’ 87), ε νπνία 

θπξώζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4806/2021 (Α’ 95) κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

θπζηθνύ πξνζώπνπ-θαηόρνπ ηνπ όζνλ αθνξά ζηνλ εκβνιηαζκό θαηά ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 ή 

βεβαίσζε εκβνιηαζκνύ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 4764/2020 (Α’ 256), ή ηζνδύλακν 

πηζηνπνηεηηθό ή βεβαίσζε ηξίηεο ρώξαο, από όπνπ πξνθύπηεη ε ζπκπιήξσζε δεθαηεζζάξσλ εκεξώλ 

από ηελ νινθιήξσζε ηνπ εκβνιηαζκνύ, 

- αβ) είηε Χεθηαθό Πηζηνπνηεηηθό COVID-19 ηεο Δ.Δ. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) ηνπ 

Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2021/953 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 14εο Ινπλίνπ 2021 

θαη ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηεο από 30.5.2021 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ, ε νπνία θπξώζεθε κε ην 

άξζξν 1 ηνπ λ. 4806/2021 κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ-θαηόρνπ 

ηνπ όζνλ αθνξά ζηε λόζεζε από ηνλ θνξσλντό COVID-19 ή βεβαίσζε ζεηηθνύ δηαγλσζηηθνύ ειέγρνπ 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ππ’ αξ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) θνηλήο απόθαζεο ησλ Υπνπξγώλ Υγείαο 

θαη Δπηθξαηείαο ή ηζνδύλακν πηζηνπνηεηηθό ή βεβαίσζε ηξίηεο ρώξαο, από όπνπ πξνθύπηεη ε παξέιεπζε 

ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο ζεηηθήο δηάγλσζεο. Σηελ πεξίπησζε απηή ε ιήμε ηεο 

ζύκβαζεο νξηζκέλνπ ρξόλνπ δελ κπνξεί λα είλαη κεηαγελέζηεξε ησλ έμη (6) κελώλ από ηελ εκεξνκελία 

ηεο ζεηηθήο δηάγλσζεο. 

Οη ζρεηηθώο ζπλαπηόκελεο ζπκβάζεηο Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Φξόλνπ δελ δύλαηαη λα 

δηαξθνύλ πέξαλ ησλ ηξηώλ (3) κελώλ, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο έσο ηξεηο (3) κήλεο αθόκα. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 

Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθόινπζα θξηηήξηα: 

 

 

 

 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4806%2F2021
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4764%2F2020
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4806%2F2021


 

ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

Κύξην θξηηήξην θαηάηαμεο απνηειεί ε εκπεηξία ζε αληίζηνηρα θαζήθνληα, νπόηε πξνηάζζνληαη νη ππνςήθηνη 

πνπ έρνπλ κεγαιύηεξε εκπεηξία ζε ζπλαθή θαζήθνληα. Δπηθνπξηθά θαη κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ βάζεη ηνπ 

θύξηνπ θξηηεξίνπ θαηάηαμεο ηεο εκπεηξίαο δελ πξνθύπηεη πξνζιεπηένο ππάιιεινο, ηδίσο γηαηί όινη νη 

ππνςήθηνη δηαζέηνπλ ηνλ ίδην ρξόλν ζπλαθνύο εκπεηξίαο, ζα πξέπεη αθνινύζσο λα ιεθζνύλ ππόςε ηα 

ηππηθά πξνζόληα. 

  

 
 

 

 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 
 

Οη ππνςήθηνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο (Έληππν ΑΣΔΠ ΣΟΦ 2 ΓΔ/ΥΔ) πξέπεη λα ππνβάινπλ 

ππνρξεσηηθά ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ  
1α.  ΥΡΟΝΟ ΤΝΔΥΟΜΔΝΖ ΑΝΔΡΓΗΑ (200 κνλάδεο γηα 4 κήλεο αλεξγίαο θαη 60 κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο άλσ ησλ 4 κελώλ, κε αλώηαην όξην ηνπο 18  
κήλεο) 

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 και άνω 

μονάδες 0 0 0 200 260 320 380 440 500 560 620 1040 
 

1β.  ΥΡΟΝΟ  ΜΖ ΤΝΔΥΟΜΔΝΖ ΑΝΔΡΓΗΑ ΣΟΤ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ18 ΜΖΝΔ (40 κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο , κε αλώηαην όξην ηνπο 9 κήλεο) 

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 και άνω 

36036360 

 

 

1040 
 

  

μονάδες 40 80 120 160 200 240 280 320             360    
  
2.   ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ ΓΟΝΔΑ ΚΑΗ ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (300 κνλάδεο) 

             
 3.   ΣΡΗΣΔΚΝΟ ΓΟΝΔΑ ΚΑΗ ΣΔΚΝΟ ΣΡΗΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (200 κνλάδεο) 
 
 4.   ΜΟΝΟΓΟΝΔΑ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (100 κνλάδεο ) 

        
 5.   ΑΝΖΛΗΚΑ ΣΔΚΝΑ ( 50 κνλάδεο γηα θαζέλα κε αλώηαην όξην ηα 6 ηέθλα) 

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 6 

μονάδες 50 100 150 200 250 300 

       

 
 6.   ΒΑΘΜΟ ΒΑΗΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ ΠΟΤΓΧΝ  (γηα ΠΔ θαη ΣΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ κε 2 δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην 40, ελώ γηα ΓΔ κε ην 20) 

κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

κατηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 
 

               

7.    ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ (για τις κατηγορίες  ΠΔ θαη ΣΔ 150 κνλάδεο) * 
 
8.    ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΗΣΛΟ (για τις κατηγορίες  ΠΔ θαη ΣΔ αστοτελής μεταπτστιακός τίτλος 70 κνλάδεο) * 
 
9.   ΔΝΗΑΗΟ ΚΑΗ ΑΓΗΑΠΑΣΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ (για τις κατηγορίες  ΠΔ θαη ΣΔ integrated master 35 κνλάδεο) * 
 
10.  ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ  * 
  α. Γεύηεξνο ηίηινο ζπνπδώλ (για  τις κατηγορίες ΠΔ θαη ΣΔ,  της ίδιας εκπαιδεστικής βαθμίδας 30 κνλάδεο) 
  β. Γεύηεξνο ηίηινο ζπνπδώλ (γηα ηελ θαηεγνξία ΓΔ, ηεο ίδηαο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο 25 κνλάδεο) 
 
11. ΔΜΠΔΗΡΗΑ (7 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 84 κήλεο) 
 

μήνες εμπειρίας 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

… 

 

57 

 

58 

 

59 

 

84 και άνω 

μονάδες 
 

7 

 

14 

 

21 

 

28 

 

35 

 

42 

 

49 

 

56 

 

63 

 

70 

 

77 

 

84 

 

91 

 

98 

 

… 

 

399 

 

406 

 

413 

 

588 
 

 
12. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΜΔ ΠΟΟΣΟ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 50% (200 κνλάδεο) 
 

 
13. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΑ, ΣΔΚΝΟΤ, ΑΓΔΛΦΟΤ Ή ΤΕΤΓΟΤ  (130 κνλάδεο) 
 
*Σα θξηηήξηα 7, 8, 9, θαη 10 ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά γηα ηνπο/ηηο θαηόρνπο δηδαθηνξηθνύ θαη κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ θαη εληαίνπ θαη αδηάζπαζηνπ ηίηινπ 
ζπνπδώλ κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ (intergrated master) θαη δεύηεξνπ ηίηινπ ζπνπδώλ. ε πεξίπησζε ύπαξμεο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο δηδαθηνξηθώλ 
δηπισκάησλ ή/θαη κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ ή/θαη εληαίνπ θαη αδηάζπαζηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ (integrated master), ή/θαη δεύηεξνπ ηίηινπ 
ζπνπδώλ, βαζκνινγείηαη επηπιένλ έλαο κόλν εμ απηώλ ησλ ηίηισλ θαη εάλ πξόθεηηαη γηα κε νκνηόβαζκνπο ηίηινπο, βαζκνινγείηαη ν πςειόηεξνο εμ απηώλ, 
ιακβάλνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ην ήκηζπ ησλ κνλάδσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ νηθείν ηίηιν ζπνπδώλ. 



1. Φ-Α Ταπηόηεηαο ή άιινπ δεκόζηνπ εγγξάθνπ από ην νπνίν λα πξνθύπηνπλ ηα 

ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηαο 

2. Πηζηνπνηεηηθό Διιελνκάζεηαο (κόλν γηα ππνςήθηνπο ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα)  

3. Βαζηθό ηίηιν ζπνπδώλ  

4. Βεβαίσζε ΟΑΔΓ ή/θαη Βεβαίσζε ΚΔΚ πξόζθαηεο έθδνζεο (δελ πξέπεη λα απέρεη 

πεξηζζόηεξν από πέληε εξγάζηκεο κέξεο από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ) γηα ηελ απόδεημε ηνπ ρξόλνπ αλεξγίαο 

5. Οη πνιύηεθλνη θαη ηα ηέθλα πνιπηέθλσλ ππνβάιινπλ πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή Βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη 

από ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο Δζληθνύ 

Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΣΔΓ) – ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/Β/25-2-2014)] ή κέζσ ηεο Δληαίαο 

Χεθηαθήο Πύιεο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο πξόζθαηεο έθδνζεο (όρη παιαηόηεξεο ησλ δύν 

κελώλ από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ) ή 

αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αιινδαπήο αξρήο (πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπό 

ππνςήθην κόληκα εγθαηεζηεκέλν νηθνγελεηαθώο ζηελ Διιάδα) ζπλνδεπόκελν από 

Πηζηνπνηεηηθό ηεο Αλώηαηεο Σπλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (ΑΣΠΔ). 

Πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπό ππνςήθην πνπ δελ είλαη κόληκα νηθνγελεηαθώο 

εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Διιάδα, αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

αξκόδηαο αιινδαπήο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ, πξόζθαηεο 

έθδνζεο (όρη παιαηόηεξεο ησλ δύν κελώλ από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ) ζπλνδεπόκελν από έγγξαθν αξκόδηαο αιινδαπήο αξρήο 

(αληίζηνηρν ηεο ΑΣΠΔ ή άιιν), ζύκθσλα κε ην νπνίν ζα βεβαηώλεηαη ή πηζηνπνηείηαη, 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ ηνπ αιινδαπνύ θξάηνπο, ε ηδηόηεηα ηνπ πνιύηεθλνπ γνλέα 

θαη ηέθλνπ πνιύηεθλνπ. Δπηπιένλ, ππεύζπλε δήισζε ή ζπκπιήξσζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

ηεηξαγσληδίνπ ζην έληππν ηεο αίηεζεο πεξί κε πξόζιεςεο ζηνλ ίδην θνξέα άιινπ κέινπο 

ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθό έηνο κε ρξήζε ηεο πνιπηεθληθήο 

ηδηόηεηαο. 

6. Οη ηξίηεθλνη θαη ηα ηέθλα ηξηηέθλσλ ππνβάιινπλ πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή Βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη 

από ηα ΚΔΠ κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο Δζληθνύ 

Γεκνηνινγίνπ [(ΟΠΣΔΓ) – ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/Β/25-2-2014)] ή κέζσ ηεο Δληαίαο 

Χεθηαθήο Πύιεο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο πξόζθαηεο έθδνζεο (όρη παιαηόηεξεο ησλ δύν 

κελώλ από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ). 

Πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπό ππνςήθην, αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο αξκόδηαο αιινδαπήο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ, 

πξόζθαηεο έθδνζεο (όρη παιαηόηεξεο ησλ δύν κελώλ από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ). Δπηπιένλ α) Υπεύζπλε δήισζε ή ζπκπιήξσζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ ηεηξαγσληδίνπ ζην έληππν ηεο αίηεζεο πεξί κε πξόζιεςεο ζηνλ ίδην θνξέα 

άιινπ κέινπο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθό έηνο κε ρξήζε ηεο 

ηξηηεθληθήο ηδηόηεηαο θαη β) Σε πεξίπησζε αλαπεξίαο ηέθλνπ, επίθιεζεο ζπνπδαζηηθήο 



ηδηόηεηαο, ζηξαηησηηθήο ζεηείαο, αθύξσζεο γάκνπ, δηαδπγίνπ, δηαθνπήο έγγακεο 

ζπκβίσζεο ή γέλλεζεο ηέθλνπ εθηόο γάκνπ 

7. Πηζηνπνηεηηθό ή Βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη από ηα ΚΔΠ 

κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο Δζληθνύ Γεκνηνινγίνπ 

[(ΟΠΣΔΓ) – ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΔΚ 457/Β/25-2-2014)] ή κέζσ ηεο Δληαίαο Χεθηαθήο 

Πύιεο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο πξόζθαηεο έθδνζεο (όρη παιαηόηεξεο ησλ δύν κελώλ από 

ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ) γηα ηελ απόδεημε 

ύπαξμεο αλήιηθσλ ηέθλσλ. Πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπό ππνςήθην, αληίζηνηρν 

πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο αξκόδηαο αιινδαπήο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηελ 

ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ, πξόζθαηεο έθδνζεο (όρη παιαηόηεξεο ησλ δύν κελώλ από ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ). 

8. Γηθαηνινγεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο (βεβαίσζε αζθαιηζηηθνύ θνξέα, ππεύζπλε 

δήισζε εκπεηξία θιπ) 

9. Σε πεξίπησζε αλαπεξίαο ππνςεθίνπ, Πηζηνπνηεηηθό ΚΔΠΑ ή Πηζηνπνηεηηθό 

Αλώηαηεο Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζε ηζρύ, κε ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ε πάζεζε ή 

βιάβε θαη ην πνζνζηό αλαπεξίαο. 

10. Χεθηαθό πηζηνπνηεηηθό Covid-19 ή Βεβαίσζε εκβνιηαζκνύ ή Βεβαίσζε ζεηηθνύ 

δηαγλσζηηθνύ ειέγρνπ 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

Η παξνύζα Αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζηελ έδξα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Βνΐνπ, 

ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ Βνΐνπ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ  

 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηελ 

αθόινπζε δηεύζπλζε: Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Βνΐνπ (ΓΗ.Κ.Δ.ΒΟ.), Μεηξνπόιεσο 6 (θηίξην 

Ιζηνξηθνύ Τξακπαληδείνπ Γπκλαζίνπ Σηάηηζηαο), Τ.Κ. 50300, Σηάηηζηα Κνδάλεο, ππόςε θ. Γεσξγίνπ 

Κνπδηώλε (ηει. επηθνηλσλίαο: 24650 22800). 

Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ κπνξεί λα γίλεη θαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή. Τν εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ 

θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή 

ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη πέληε (5) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά) θαη 

αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζεο ηεο παξνύζαο ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Βνΐνπ. 

 

 

Η Ππόεδπορ  

ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηηρ 

Γημοηικήρ Κοινυθελούρ Δπισείπηζηρ 

Βοΐος 

ΚΑΚΑΛΗ Σ. ΔΛΔΝΗ 


